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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan dan hasil penelitian 

yang penulis telah dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Bentuk penggunaan gadget pada anak sangat beragam mulai dari nonton 

youtube, yaitu dengan melihat video nusa dan rara, melihat video 

pembelajaran, dan video game yang ada di youtube, sedangkan ada juga 

dengan bermain game diantaranya game mobile legend, cooking faver, 

wayang zoccer zeo dan truk kontruksi permainan anak. ada juga yang 

menggunakan aplikasi edukasi seperti paket belajar lengkap TK dan PAUD, 

dan icando aplikasi belajar anak.  

2. Perkembangan interaksi sosial anak disekolah yaitu berinteraksi dengan teman 

sebaya, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, dan 

berbagi dengan orang lain, berkembang dengan baik. 

3. Dampak penggunaan gadget pada pengembangan interaksi sosial anak 

menunjukkan adanya dampak negatif dan positif pada anak dalam 

menggunakan gadget seperti anak tidak merespon saat diajak berbicara, 

menyakiti temannya layaknya seperti permainan game mobile legend, saling 

berebut mainan. Dampak positifnya anak bisa belajar melalui aplikasi edukasi 
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dan anak bisa bermain di gadget dalam hal ini menonton youube dan bermain 

game bersama-sama. 

5.2 Limitasi  

 Dalam penelitian ini ada beberpa hal yang menjadi kendala atau hambatan. 

Namun hal yang benar-benar menjadi kendala utama dalam  penelitian ini yaitu tanpa 

disangka sebelumnya orang tua anak ada yang mudik lebaran hal ini menyulitkan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan guna menyelesaikan 

penelitian ini, jadi, peneliti melakukan wawancara melalui telefon dan setelah orang 

tua murid datang peneliti kembali melakukan wawancara dan mengambil 

dokumentasi secara langsung. Dan peneliti kesulitan saat melakukan wawancara 

kepada anak. 

5.3 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 

saran sebagi berikut: 

1. Kepada orang tua 

Orang tua harus mengawasi anaknya dalam menggunakan gadget baik 

dari penggunaan aplikasi sampai durasi penggunaanya agar anak dapat 

berkembang salah satunya dalam berinteraksi dengan orang disekitarnya tanpa 

adanya dampak dari gadget tersebut.  
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2. Kepada Guru 

Guru harus memberikan atau mengedukasi orang tua dan anak didik 

tentang penggunaan gadget yang baik agar anak tidak berdampak negatif serta 

tidak kecanduan dalam bermain gadget. 

3. Kepada pembaca 

Kepda para pembaca dimohon memberikan masukan apabila terjadi 

kesalahan dari penulisan hasil ini. Sehingga diharapkan mampu memberi 

manfaat baik mengenai penggunaan gadget pada pengembangan interaksi 

sosial anak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


